
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٨(شرح جوامع األخبار 
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..) لْدغ المؤمن ال ي :( وحديث..) الجليس الصالح  مثل:( وحديث ..)ما نَحل والد ولده   :( وحديث..) المرء إسالم

إذا :( وحـديث ..) قد أفلح من أسلم   :( وحديث..) ال تغضب :( وحديث..) عقل كالتدبير  يا أبا ذَر، ال   :( وحديث
 ..)قمت في صالتك فصل صالة مودع

  
  عبد الكريم الخضير/ الشيخ

  
  . السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته: الشيخ

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،ارك على عبده ورسولهوبالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم 
 كما يحب ربنا ويرضى، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ،هللا حمداً طيباً مباركاً فيهالحمد : طالب

  . صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والرسول المجتبى، النبي المصطفى،ورسوله
  : في كتابه جوامع األخبار-رحمه اهللا تعالى-ي مام العالمة عبد الرحمن السعدقال اإل

  :-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا  :  قال-رضي اهللا عنه-عن علي  :الحديث السادس والخمسون
  . ]متفق عليه[  ) ) إنما الطاعة في المعروف ، ال طاعة في معصية ( (
صية من المخلوقين، أمرت بطاعة ولي منه األمر بالمعيتصور أمرتَ بطاعة من  ))ال طاعة في معصية((

طاعة الوالدين، المدير أمرك بشيء، المدير واله ولي األمر، اإلمام ومن دونه ممن واله اهللا أمرك، أمرت ب
األمر أمرك، فله األمر والنهي عليك لكن في حدود المباح، أما إذا أمرك بمعصية فال طاعة لمخلوق في 

 ال، يعني باألسلوب المناسب تتخلص من :تقولأمرك أن تقطع رحمك، معصية الخالق، أمرك أبوك بمعصية، 
 أمرتك أمك أن تسافر ق، ال طاعة لمخلوق في معصية الخال:تقولأمرك ولي األمر بمعصية هذه المعصية، 

 فعلى اإلنسان أن يتنبه لمثل هذه األمور،  ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق،امرأة ال محرم لها،بها ومعها 
 لكن أيضاً منهي عن المعصية، فدرء المفاسد مقدم ؛إذا تعارض عندك أمر ونهي، أنت مأمور بطاعة هذانعم 

م في إذا كانت األعلى جلب المصالح، أحياناً تتعارض األوامر والنواهي، ويحصل الحرج الكبير من االبن 
 و شيء، ماذا يصنع؟ األبو لعناد أنهى، قد يكون عاد لحاجة أغير عصمة األب، فتجد األب يأمر واألم ت

أمرني " : ال تفعل، من المطاع منهما؟ قال رجل لمالك: وهي تقول، افعل:ال، ال تفعل، يقول :يأمر واألم تقول
فيه جواب، يعني إال ما هو جواب؟  هذا جواب و" أمك وال تعِص،أطع أباك":  فكان الجواب"أبي فنهتني أمي

 ويسعى في إرضاء الطرفين، وعلى كل حال األم أولى ، ويقاربدفي مثل هذه المضائق على اإلنسان أن يسد



فحقه على األم وحقه على االبن أيضاً، يترجح إذا كانت األم في عصمته ألنها أعظم حق، ويبقى أن األب 
أما إذا كانت هناك مفاصلة ومشاحنة فال بد من  ألن له عليها األمر، ؛إذا كانت األم في عصمتهجانب األب 

، أمرك من تجب طاعته بما يشق اعة بالمعروفلمقاربة وطاعة الطرفين بالمقدور عليه، إنما الطالتسديد وا
 : احمل هذه الحصاة، ما تقدر، أو قال لك ولي األمر:ك مدير المدرسة، أو أمرك بما ال تستطيع، قال لعليك

ف، ال الطاعة بالمعروف سن،انزل في هذا البئر وأنت ال تحهذا الجبل، أو افعل كذا، شيء ال تطيقه، أو اصعد 
أمرك أبوك أن  إنما الطاعة بالمعروف، أمرك أبوك أو أمك أن تطلق زوجتك، يكلف اهللا نفساً إال وسعها،

صلى اهللا - له النبي زوجته، وقال أمر عبد اهللا أن يفارق -رضي اهللا عنه-تطلق زوجتك، عمر بن الخطاب 
هذه   طلق:قال له أبوهمسكين أن كل من تزوج المعروف  لكن هل من الطاعة ب))أطع أباك(( :-عليه وسلم

حتى حصل على المهر وتزوج والخاتمة طلق زوجتك؟ الطاعة بالمعروف، المرأة؟ جالس يكد سنين طويلة 
أكرهك أبوك على شرب أو أكل شيء ال لكن يبقى أنه ال بد أن يكون الرد بطريقٍة مقبولة ترضي األب، 

،  إال تشرب اللبن، الطاعة بالمعروف: لهلو شربه تقيأ، يقولب اللبن، تطيقه؟ بعض الناس ال يطيق شر
المقصود أن مثل هذه األمور تقدر بقدرها، ومثل هذا الحديث يحل كثيٍر من اإلشكاالت في التعامل مع 

 المخلوقين في هذا ن فوق رضا الجميع، ثم بعد ذلك نتعامل م-جل وعال- نجعل رضا اهللا :أوالًالمخلوقين، 
  . من حيث التعامل مع الجميع-جل وعال-طار بحيث يرضي اهللا اإل

- قال رسول اهللا  :  قاال-ارضي اهللا عنهم-عن عبد اهللا بن عمرو وأبي هريرة  :الحديث السابع والخمسون
 فله أجر  وإذا حكم فاجتهد فأخطأ ،  فله أجرانلحاكم فاجتهد وأصابإذا حكم ا ( (  :-صلى اهللا عليه وسلم

  .] متفق عليه[  ) )واحد
-وأبي هريرة ، هذا األصل، عن عبد اهللا بن عمرو -رضي اهللا عنهم-عن عبد اهللا بن عمرو وأبي هريرة 

ولهذا إذا الثالثة، عن عبد اهللا وعن أبيه عمرو بن العاص فالترضي عن : هذا األصل، قاال، -رضي اهللا عنهم
 - رضي اهللا عنهم-معهم أبو هريرة إذاً  عنهما، وهنا صحابي بن صحابي و:جاء صحابي بن صحابي تقول

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : والقول مسند إلى االثنين فقط، عبد اهللا بن عمرو وأبي هريرة قاال
فعل من  بالوالذي ه فاجتهد، وهذا وصف مؤثر، يعني الحاكم ))إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران((

أجر إذا حكم الحاكم، القاضي مثالً، توافرت فيه شروط القضاء فاجتهد حاكم، أهل االجتهاد، إذا اجتهد ال
و أجر االجتهاد،  وه،أصاب أضيف إلى ذلك أجر اإلصابة، وإن أخطأ يكفيه األجر الواحداالجتهاد ثابت، فإن 

ما  أجل أجتهد، عندك :وعلى هذا ال يجوز االجتهاد لغير أهله، لو يقدم شخص على أمٍر ال يحسنه يقول
منهم من يعرف الحق ويحكم  :القضاة ثالثة مثل هذا لو أصاب فقد أخطأ، ولذا ؟ أجتهد:يؤهلك لالجتهاد تقول

ولو مصيب منهم واحد، وأما البقية به، ومنهم من يعرف الحكم بغيره، ومنهم من ال يعرف الحق أصالً، وال
اضي جاهل ما يعرف شيء واجتهد أنه عين قأصابوا الحق، تجيب لي قاضي جاهل ما يعرف، يعني افترض 

الحكم الشرعي مثل هذا يأثم، ويأثم من مكّنه من العمل بهذا المجال، وليس من أهل االجتهاد، ووافق حكمه 
وهو يعرف أنه ليس بأهل، ومسألة االجتهاد مسألة متفاوتة، كل علم له اجتهاده، يعني إذا اجتهد الحاكم اإلمام 

اء مثالً، اجتهد وهو ليس من أهل االجتهاد مثالً اخطأ في تعيينه، حتى يقول األعظم في تعيين فالن، في القض



الموعود به له فاجتهد له بالفعل أهالً  إن كان ، ثم إذا عين هذا الشخص أن هذا أهل:له من يعرف حقيقة األمر
، قصد أن أجران وأصاب، إذا لم يصب له أجر واحد، هذا إذا كان من أهل االجتهاد، لو حكم بغير حكم اهللا

يحكم في هذه المسألة بغير حكم اهللا، عرضت عليه المسألة قضية وذهب إلى القانون الفرنسي أو كذا أو كذا 
لحكم اهللا، هذا أخطأ ولو أصاب، وآثم  وجدنا الحل وحكم بهذا، ثم تبين أن هذا الحكم موافق :فتش فتش، قال

فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما { حكم اهللا؛ ألنه ما قصد أن يحكم ب-جل وعال- حكم اهللا ولو وافق
منَهيب رأو -عليه الصالة والسالم-وحكم اهللا هو ما نص عليه في كتابه أو سنة نبيه  ]سورة النساء) ٦٥([ }شَج 

فيه أنه من أهل األصل ويبقى أن الحاكم فرع من القواعد الشرعية،  أو ، أو قيس عليهما،استنبط منهما
جر عليه، يعني إذا ولي حاكم أهل كفؤ من أهل االجتهاد ال يجوز  وأن يترك له االجتهاد، ال يح،االجتهاد

م تبرأ الذمة بتعيينه  ألن المسألة مفترضة في حاكم مجتهد، في حاكقول؛الحجر عليه وال إلزامه برأي وال 
لديه أهلية النظر سألة قل مثلها في جميع العلوم، شخص  فال يجوز إلزامه بشيٍء غير الزم، وهذه المللقضاء،

إذا كانت ومثله بنفسه ال يجوز له أن يقلد،  هبدليل ويستطيع أن يصل إلى القول الراجح ،في النصوص واألدلة
 الرجال، هيقلد رأيلديه أهلية للترجيح والتصحيح في العلوم األخرى، في تصحيح األحاديث وتضعيفها، هذا ال 

  .ر مضطردوهذا أم
صلى اهللا عليه - قال رسول اهللا  :  قال-ارضي اهللا عنهم-عن ابن عباس  :الحديث الثامن والخمسون

  ))  ولكن اليمين على المدعى عليه ؛ دعى رجاٌل دماء قوم وأموالهملو يعطى الناس بدعواهم ال ((   : -وسلم
  .)) واليمين على من أنكر،مدعيالبينة على ال((: وفي لفٍظ عند البيهقي . ]رواه مسلم[

 نعم لو ))عطى الناس بدعواهم الدعى رجال دماء قوم وأموالهملو ي((القضاء، هذا أصل عظيم من أصول 
على فالن؟ جاءك شخص يدعي على فالن أنه فقأ عينه، وبالفعل عينه مفقوءة، تتعاطف معه وتصدر حكم 

فلو يعطى الناس بدعواهم الدعى (( مفقوء العينين، انتظر، شوف الدعوة، اسمع، احتمال أن يكون الثاني
 لكن هل دعاوى، سهل عنده إقامة الدعوة؛ ولذلك كثير من الناس مستعد إلقامة ال))رجال دماء قوم وأموالهم

لناس نسأل اهللا وبعض اوما أشغل القضاة إال هؤالء الذين يدعون وليست لديهم البينات الكافية، عنده بينات؟ 
إن حصل شيء وإال ما هو خسران، اهللا و:  هذا ويقول لعدم وجود الورع عنده يقدم علىافيةالسالمة والع

إذا تكررت من شخص أنه يدعي ما ليس له وليست لديه وحينئٍذ ال بد من التعامل مع هؤالء بما يليق بهم، 
  قوم وأموالهم،هم الدعى رجال دماءبينه يوقف عنده حده، ال يشغل الناس ويؤذيهم، لو يعطى الناس بدعوا

بما يليق يأتي من يخفى عليه الحكم، ويلتبس عليه األمر مثل هذا يتقاضى مع خصمه، وحينئٍذ يعامله القاضي 
نب تكون في جااليمين في الغالب واليمين على المدعى عليه،  فالبينة على المدعي، ،ب منه البينةيطلبه، 

عدمه، فجانب المدعى عليه أقوى من المدعي، الثبوت، ثبوت المدعى به األصل عدم األصل األقوى، 
فإذا ادعى زيد على  ،ترك، يتبعلم يترك  رك، والمدعى عليه من إذاتُمن إذا ترك والمدعي عند أهل العلم 

وهل هذه البينة مما يقوم بها إقامة مثل هذا  أحضرها، : قيل له، نعم:إذا قال ألك بينة؟ :عمرو قال له القاضي
على الطريقة المعروفة عند أهل  هي أمر يطلب التزكية، :ترد، وإذا قال عدول، وإال الحد؟ شهود مرضيين

يرجع القاضي على العلم المتبعة المعمول بها، طيب هذه البينة غير موجودة مثالً، أو ال تقوم بها الحجة 



يحكم لزمة المقبولة المإذا قامت البينة برئ، فإذا حلف  اليمين على المدعى عليه، ، احلف:فيقولالمدعى عليه 
فال يطلب يمين من المدعى عليه، يطلب يمين من  ألن البينة كافية، وال يطلب يمين من المدعى عليه؛بالحق، 

طلب بينة ما وجد بينة عند المدعي، طلب يمين من المدعى ة، ليبرأ من العهدالمدعى عليه إذا لم توجد بينة، 
الً عن كوني أحلف على هذا المبلغ اليسير، إن كان عنده شيء فضاليمين،  الدنيا كلها ما تسوى :عليه قال

كم عليه وإال ما يحكم ما تسوى يميني، مانا بحالف، يح الدنيا كلها :يجيه، أنا ما عندي شيء، احلف، قال
من أهل العلم من يقف عند هذا الحد، البينة على المدعي واليمين على من  نكل عن اليمين، عليه؟ رفض،
اليمين إلى المنكر ورفض، نكل عن اليمين، من أهل العلم من يقف عند ي ما عنده بينة، توجهت أنكر، المدع

رد اليمين على المدعي، واهللا المدعى عليه للمدعى عليه، ومنهم من يرد اليمين إلى المدعي، هذا، ويلزمه 
حق بدون بينة أو حكم بقوى منه، واليمين في جانب األقوى؛ لكن ما يمكن أن يكل، لما نكل صار المدعي أن

 مع أن " ال أعلم قائالً برد اليمين":ول يق-رحمه اهللا تعالى-مع أن اإلمام مالك يمين، فيرد اليمين على المدعي 
وال بد من مرجح لكفة أحد الطرفين، يقولون برد اليمين، وغيرهما قضاة عصره ابن شبرمة وابن أبي ليلى 
بالبينة ألن هذا مطالب ماذا يصنع؟  القاضي إيش؟ موقفش تسوي؟ هذا ما عنده بينه، وهذا رفض اليمين إي

واألصل في البينة ما يبين الحق ويظهره، ولذا ما عنده بينة، هذا مطالب بيمين ورفض، ال بد من مرجح، 
بعضهم يحكم بالقرائن ويجعلها من البينات، والمسألة معروفة عند م في البينات، ويتوسع فيها، ووز بعضهيتجا

وغيرهم ممن يدرس هذا العلم، على كل حال القول برد اليمين ال شك أنه مرجح، فإذا حلف المدعي ة القضا
  .ول المدعى عليه حكم له وإال فالبعد نك

ال تجوز شهادة خائن وال خائنة، وال  ( ( : مرفوعاً-ارضي اهللا عنه-عن عائشة  :الحديث التاسع والخمسون
رواه [  ) ) وال ظنين في والء وال قرابة، وال القانع من أهل البيتمجلود حداً، وال ذي غمر على أخيه،

  .] الترمذي
سورة ) ٢٨٢([ }ِممن تَرضون ِمن الشُّهداء{ :-جل وعال-أن يكون مرضياً كما قال اهللا في الشاهد األصل 

عدالة الظاهرة أو ال بد من  ال وهل تكفي،فال بد أن يكون مرضياً، والرضا إنما يكون بالعدالة، العدالة ]البقرة
 لكن الحكم بالظاهر هو األصل، إال إذا قدح إلى أقوال المزكين؟ مسألة خالفية؛العدالة الباطنة التي يحتاج فيها 

شهادة فال تجوز فيمن ظاهره العدالة تطلب تزكيته، فكل ما خرج عن هذا القيد ال يقبل ألنه غير مرضي، 
 هذا إذا لم يتب، طيب قد ، ألنه فاسق بارتكابه الحددالته، وال مجلود بحد؛ ألنه مقدوح في عخائن وال خائنة؛

ثُم لَم { :لو نظرنا في آية القذف نحتاج مع هذا الحد إلى توبة؟ المجلود بحد، والحدود كفارات، هل: يقول قائل
ِإلَّا الَِّذين  * وا لَهم شَهادةً َأبدا وُأولَِئك هم الْفَاِسقُونيْأتُوا ِبَأربعِة شُهداء فَاجِلدوهم ثَماِنين جلْدةً ولَا تَقْبلُ

 وهذا االستثناء المتعقب لثالث جمل، )إال الذين تابوا(يعني طلبت التوبة مع الجلد،  ]سورة النــور) ٥([ }تَابوا
 كالم طويل لو ... أو إلى؟أو إلى األخيرة فقطبين أهل العلم هل يرجع إلى جميع الجمل، الخالف الطويل 

بعد إقامة الحد عليه تقبل  فدل على أن من تاب )إال الذين تابواوال تقبلوا لهم شهادةً أبداً، (نفصل هذا ما كفى، 
 يعني ))وال ظنين في والء وال قرابة(( يعني ذي حقد وغل على أخيه، ))وال ذي غمر على أخيه((شهادته، 

 الخادم في ))وال القانع من أهل البيت(( ويميل إليهم ،ألنه يحيف معهم ؛واليه في شهادته لقرابته أو في ممتهم



 أنها ال تجوز : لكن إذا قلنايميل إليهم؛خدمهم بأجرٍة أو بمأكله ومشربه، مثل هذا في الغالب متهم، أهل البيت ي
 تجوز شهادتهم، ال ال أن األصول والفروع : ال شك أنها تجوز شهادتهم عليهم، فإذا قلناشهادتهم لمن ذكر

ألخيه، ذي الغمر  لكن لو شهد على أبيه، أو شهد على ابنه، أو شهد ز شهادة االبن ألبيه واألب البنه؛تجو
والء والقرابة ال تجوز شهادته الظنين المتهم في اليعني مسألة عكسية، المنفي في هذا الحديث يجوز عكسه، 

ب على ابنه، واالبن على أبيه النتفاء التهمة، والتهمة سبب  لكن تجوز شهادته عليه، كما تجوز شهادة األله؛
  .في القبول والردقوي 

، وا العدو غداًإنَّا الَقُ" : يا رسول اهللا:قلت  : قال-رضي اهللا عنه-عن رافع بن خديج  :الحديث الستون
كُْل، ليس السن والظَّفْر، ما أنهر الدم، وذُكر اسم اهللا عليه ف((  :  قال ؟ أفنذبح بالقصب  وليس معنا مدى

وأصبنا نهب إبل وغنم فنَد منها بعير، فرماه  ))  وأما الظفر فمدى الحبشة ،  أما السن فعظم:وسأحدثك عنه
أواِبد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم  إن لهذه((  : -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا  ،رجل بسهم فحبسه

  . ]متفق عليه[  )  ) امنها شيء فافعلوا به هكذ
حرمتْ {رم الميتة  ح-جل وعال- ألن اهللا إلى تذكية أو ال؛الحيوان ال يخلو إما أن يكون يحتاج المأكول من 

مالْدتَةُ ويالْم كُملَياستثني من الميتة ما يعيش في البحر، الحل ميتته، بحيث ال يعيش في  ]سورة المائدة) ٣([ }ع
إنا "والطحال، وحل أيضاً من الميتة الجراد، ما عدا ذلك يحتاج إلى تذكية، الكبد الدم وأحل من في البر، سواه 
 سكاكين، ماذا يصنعون؟ أفنذبح بالقصب؟ ما معهم ليس معنا سكاكين، "العدو غداً وليس معنا مدىالقوا 

ليه الصالة ع-النبي فلم يجب ن الشجر إذا قسم نصفين صار له حد كالسكين، القصب نوع من أغصا
كل ما أنهر الدم،  وتشمل ،وتشمل الحصى ،الزجاج بنعم، ليأتي بقاعدٍة عامة تشمل القصب وتشمل -والسالم

، -عليه الصالة والسالم- إجابة شاملة من النبي هليه فكل، أجاب وذكر اسم اهللا ع،يعني أخرج الدم المسفوح
تي ينطوي تحتها القصب وغير الداً، فأتى بالقاعدة بيان أحكام كثيرة ج نعم، احتاج الناس إلى :ألنه لو قال

أن ينهر الدم، بقطع ال بد من  ))وذكر اسم اهللا عليه فكل(( أخرجه بقوة كالنهر ))ما أنهر الدم(( القصب
شريطة أن بقطع ما ذكر على الخالف في ذلك كما هو معروف، ما أنهر الدم وأحد الودجين الحلقوم والمري 

الذبيحة لحل والتسمية شرط  ]سورة األنعام) ١٢١([ }والَ تَْأكُلُواْ ِمما لَم يذْكَِر اسم اللِّه علَيِه{ يذكر اسم اهللا عليه
سياً، واألدلة تدل على أن التحريم شامل للعامد والناسي، ليس السن والظفر، استثناء، ويختلفون فيمن تركها نا

وأحد الوجدين مري ينهر الدم، إذا قطعت الحلقوم والن ألنه  يشمل الس))ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه((
- لكن ال يجوز، استثناء النبي  الصغيرة الظفر يكفيه؛من الطيوربسنك أنهر الدم أو بظفرك ال سيما إذا كان 

 يعني أذكر لك العلة، اذكر لك السبب، ))عنه وسأحدثك ،ليس السن والظفر(( : فقال-عليه الصالة والسالم
 لكن ليشمل السن وغير السن من العظام؛تلويثها بالنجاسة، فعظم ال يجوز  والعظام ))فعظملسن أما ا((

من العظام، ولذا ال تعمل من العظام في مثل هذا السن، فنص عليه ألنه يستعمل، وعدي بالعلة إلى غيره المس
بعدم  وقد أمرنا ))مدى الحبشةالظفر فوأما ((كاالستنجاء، تنجيس له عظم والذبح باليجوز االستنجاء بالعظم، 

بعير،  أي شرد " فند منها بعير، وأصبنا نهب إبٍل وغنم،فمدى الحبشة"التشبه، فنهينا عن التشبه بالكفار، 
 لكن كى إما بالذبح أو بالنحر كالبعير؛األصل أن البعير من األشياء المقدور عليها، واألشياء المقدور عليها تذ



عندك  الوحش لة الوحش، معاملة الصيد، ولو تأهل توحش األهلي يعامل معامتوحش المقدور عليه، إذا شرد
من أي جزء غزال مثالً في قفص في حوش ال بد من تذكية، عندك طائر مما يصاد يكفي فيه أن ينهر الدم 

 امعليه ال بد من التذكية، الذي ال يقدر عليه يكفي فيه من أجزائه قبضت عليه ال بد من تذكيته فكل مقدور 
 يعني هذه ))إن لهذه أوابد(( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال الرسول "فرماه رجل بسهٍم فحبسه" الرمي

 أحياناً ))إذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذاف ،كأوابد الوحش(( نفر لها نفرة ولها وحشةتالحيوانات لها أوابد 
الناس وجمل تيس وإال هللا بالرمي، وأحياناً ينفر ، يا....وال بالسيارة والما يستطاع ينفر خروف فيشبه الغزال 

حل، كالصيد، على أن يكون الذي يغلب على الظن من بدنه هكذا فجرح من أي جزء يحتاجونه، فإذا فعل به 
وإال بسبب الماء  لكن لو شرد البعير ووقع في بئر ورميته، تجزم أنه مات بسبب رميك أنه مات بهذا السبب؛
  .ن لك أن تأكل، ال بد أن يغلب على ظنك أنه مات بسبب رميكغرقاً؟ حينئٍذ ال يكو

 -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا  : -رضي اهللا عنه-عن شداد بن أوس  :الستون و الواحدالحديث
  وليحد  ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحِسنوا القتلة ، إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء( (   : قال

   .] رواه مسلم[ ) )  ولْيِرح ذبيحته،أحدكم شفرته
خصال الدين بعد اإلسالم اإليمان وهو أعظم طلوب، اإلحسان في التعامل مطلوب، مع الخالق اإلحسان م

ل مستواك إلى ترى اهللا، فإن لم يصأنك  بالمراقبة، وأعالها أن تتصور -جل وعال-اإلحسان، وأن تعبد اهللا 
ن أن تتصور أن اهللا يراك، تعبده بالمراقبة وهذه مرتبة اإلحسان، منزلة اإلحسان، وشأنها هذا الحد فال أقل م

 ألن من تصور أنه يرى تحث على فعل الواجبات والمستحبات؛ ألنها تكف عن المحرمات، ؛في الدين عظيم
 يزاول معصية  ألنه ال يشاهده؛-جل وعال-أن اهللا يراه لن يقدم على معصية، وهو يتصور أن اهللا اهللا أو 

ما وقع الناس فيما وقعوا فيه إال بعد أن غفلوا عن  لكن به من المخلوقين فضالً عن الخالق؛بحضور من يها
إن اهللا كتب اإلحسان على كل ((اطالع اهللا عليهم، أيضاً إحسان إلى النفس، إحسان إلى الغير من المخلوقين، 

 صور فيه أعظم الضرر وهو القتل وإزهاق الروح، في على كل شيء كتب اإلحسان، بل كتبه فيما يت))شيء
فإذا قتلتم فأحسنوا ((في هذا الضرر، تحسن  لكن مع هذا الضرر أعظم من هذا؟ من الضرر ما يتصور؛

 هذا ليس من عمل المسلمين، وقد جاء ، بال تمثيل، بال تعذيبم من يستحق القتل فأحسنوا القتلة، إذا قتلت))القتلة
المماثلة غير  ]سورة النحل) ١٢٦([ }وِإن عاقَبتُم فَعاِقبواْ ِبِمثِْل ما عوِقبتُم ِبِه{ بخالف المماثلةالنهي عن المثلة 

الراعي  يرض رأسه بحجر، قتلوا ظير ما فعل، رض رأس الجارية بحجرنالمثلة، يعني كونه يفعل بالقاتل 
 ))فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته((ذبحه لألكل  ما يراد ))وإذا ذبحتم(( عل بهم ما فعلوا،فُعينه وسملوا 

وليحد أحدكم ((المذبوح بحيث تؤذي لئال يتأذى المقتول والمذبوح، يحده تكون ماضية بسرعة، ال تكون كالة 
 حتى في هذه الحالة أمرنا باإلحسان فما من عدل اإلسالم، ومن محاسن الدين هذا ))شفرته وليرح ذبيحته

 ))واهللا ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه((من األحوال، جوز أن تسيء ألحٍد بحاٍل ى، ال يدونها من باب أول
 دخل  إذا تصور اإلنسان أنه))كبد رطبة فيها أجركل في ((فاإلحسان مطلوب مع كل أحد حتى مع الحيوان، 

البغي  المرأة ))إماطة األذى عن الطريق صدقة(( ألنه أحسن على الناس، ؛الجنة بإزالة غصن من الطريق



فضالً فلنحرص أشد الحرص على اإلحسان لآلخرين  فغفر لها، شكر اهللا لها التي سقت الكلب دخلت الجنة
  .واهللا المستعانعن كوننا نكف أذانا عنهم، 

صلى اهللا عليه -حرم رسول اهللا "   :  قال-ارضي اهللا عنهم-عن جابر بن عبد اهللا  :الحديث الثاني والستون
رواه [  " خيبر الحمر اإلنسية، ولُحوم البغال، وكلَّ ذي ناب من السباع، وكلَّ ذي مخلب من الطير يوم-وسلم

  . ]الترمذي
 يوم خيبر سنة سبع من -صلى اهللا عليه وسلم-حرم رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنهما-عن جابر 

كانت حالل اإلنسية حالل، ية، الوحشية الحمر إما أن تكون إنسية أو تكون وحشالهجرة لحوم الحمر اإلنسية، 
مثل هذه المسألة  يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبحث -عليه الصالة والسالم-والنبي ثم حرمت، 
 أو تكون كانت خبيثة كان أصلها ،رغم تحريمها ألنها إما أن يكون أصلها طيب واستمر الطيب ؛يطول جداً

المقصود  ثم انقلبت خبيثة، ،ث وأبيحت قبل الحاجة، أو أنها كانت طيبةطيب ومنعت للحاجة، أو أصلها خبي
 يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم -عليه الصالة والسالم- النبي ؛ ألنأن هذه المسألة تحتاج إلى زمٍن طويل

 ما وضعها قبل التحريم؟ وما وضعها بعد التحريم؟ الخمرة كانت حالل ثم صارت حرام،الحمر خبائث، ال
ء في بعض  أنها انقلبت بذاتها إلى خبيث وصارت رجس كما جا:لما حرمت، فهل نقول المنافع سلبت

قدرته نافذة على أن يكون األصل في الشيء الطيب ثم ينقلب إلى  -جل وعال- ال شك أن اهللا ؟األحاديث
   .أو العكسخبيث 

"هذه  ،بينهماوال خيل، إنما هي متولدة البغال ليست حمير  "ولحوم البغالم يوم خيبر لحوم الحمر اإلنسية حر
بخالف الخيل، فقد ذبحوا على عهد تحريمها وجاء النص على  ،ظرا حكم الحمر اإلنسية تغليباً للحأيضاً حكمه

ما يستدل به ولم يمتن بأكله مامتن بركوبه كونه  فرساً فأكلوه، فالخيل يؤكل، -عليه الصالة والسالم-النبي 
والْخَيَل والِْبغَاَل والْحِمير {الخيل، بركوب امتن  -جل وعال-اهللا أن  الخيل، بعض من يرى تحريم لحوم

 ذبحوا فرساً على عهد النبي :المتن بأكلها، نقولفامتن بركوبها ولو كانت مأكولة  ]سورة النحل) ٨([ }ِلتَركَبوها
 باألكل، في آخر صفحة من  االمتنانقد يكون أهم من فأكلوه، واالمتنان في الركوب -عليه الصالة والسالم-

وذَلَّلْنَاها لَهم فَِمنْها ركُوبهم * َأولَم يروا َأنَّا خَلَقْنَا لَهم ِمما عِملَتْ َأيِدينَا َأنْعاما فَهم لَها ماِلكُون{ سورة يس
ْأكُلُونا يِمنْهليس في هذا دليل على تحريم لحوم الخيل، قبل األكل، ذكر الركوب  ]سورة يــس) ٧٢- ٧١([ }و

  .ما يمكنالوقت لكن  ؛تشقيق وتفريعوتعرفون يا إخوان المسائل تحتاج إلى 
 إن كان ر، هذا السبع انظتنظرعامة هذه قاعدة كل شيء له ناب يحرم بهذا الدليل،  "وكل ذي ناٍب من السباع"

أن له ناب، وهو حالل ألن الصحابة أفتوا بأنه ضبع هذا ما يقال عن اليستثنى من له ناب اتركه وإال فكله، 
أيضاً الطيور إذا صيدت  "وكل ذي مخلٍب من الطير"أنه حالل،  فدل على ،يفدى، له جزاء إذا صاده المحرم

يختلفون في األصل، األصل في ينظر فيها هل لها مخلب إن لها مخلب تترك وإال فتؤكل، وأهل العلم 
هي الحل أو الحرمة؟ كل على مذهبه، منهم رمة؟ ما األصل في األطعمة هل األطعمة هل هي الحل أو الح

 الحرام ما حرمه اهللا، وكل على مذهبه، وفائدة الخالف إذا : الحالل ما أحله اهللا، ومنهم من يقول:من يقول
مثالً ة بدليل منع؟ دويحتى يرد وجدت شيئاً في البر، إما نبات هل تقدم على أكله من غير دليل أو تأكل منه 



كان األصل عندك الحظر ال تأكل وجدتها في البر تأكلها وإال تتركها؟ إن كان األصل عندك الحل فكل، إذا 
  .هذاوكل على أصله في إال بدليل، 

  : -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا  :  قال-ارضي اهللا عنهم-عن ابن عباس  :الحديث الثالث والستون
   .] رواه البخاري[  )) ن الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجالم لعن اهللا المتشبهين((

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-اضي اهللا عنهمر-وعن ابن عباس : -رحمه اهللا تعالى-يقول المؤلف 
 - جل وعال- وذلك أن اهللا ))من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال لعن اهللا المتشبهين((: -وسلم

وجعل لكل صنٍف ما يناسبه، ما يناسب ، وصنف إناثذكور خلق الخلق من بني آدم وجعلهم صنفين، صنف 
مما يتميز به كل صنٍف عن اآلخر، فمن تشبه بالصنف وغير ذلك والحركات واللبس من األعمال تركيبه 
الطرد واإلبعاد عن رحمة اهللا ه في هذا الوعيد الشديد، وهو اللعن، ويراد بدخل فيما هو من خصائصه اآلخر 
وما  أو تشبهت المرأة بالرجل فيما هو من خصائصه ،بالمرأة فيما هو من خصائصهافإذا تشبه الرجل تعالى، 

لكن هناك أمور مشتركة بين الرجال والنساء، في المآكل  تركيبه دخل في هذا الوعيد الشديد؛يوافق طبعه و
 لكن ما يختص بالنساء ال يجوز بحال للرجل أن يتشبه  يدخل في هذا؛األمر المشترك الوالمشارب والمساكن 

والمشية بالمنطق ما يتعلق من ذلكم   أن تتشبه بالرجال وهكذا،بالمرأة، وما يختص به الرجال ال يجوز للمرأة
ف من ضلع، والرجل أكمل منها في كثيٍر من األوصاوما أشبه ذلك، وذلكم أن المرأة خلقت واللباس والهيئة 

) ١٨([ }َأومن ينَشَُّأ ِفي الِْحلْيِة وهو ِفي الِْخصاِم غَير مِبيٍن{في الزينة أن تكمل هذا النقص هي بحاجة إلى 
التي فاق بها يا والسجايا اوبالمزبالخصال  لكن الرجل ألن اهللا كمله أة؛هذا األصل في المر ]سورة الزخرف

ما ، وما يناسب  جعل فيها من الخصائص ما يناسب فطرتها-جل وعال- ألن اهللا أة من غير ظلٍم للمرأة؛المر
بحيث تزاول من األعمال ما يزاوله الرجال، ولم يجعل قوة البدن لم يجعل لها من القوة وكل لها من أعمال، 

فإذا زاولت المرأة أعمال الرجال أعمال النساء، ما يجعله يزاول لق الخلق والخُفي في الرجل من الضعف 
 الذي جبل عليه النساء فزاول أعمال ت عن الفطرة التي فطرت عليها، وإذا هبط الرجل إلى المستوىخرج

فماذا يقال عن من باب تحصيل الكمال، النساء بالرجال إن تشبه : قد يقول قائلالنساء أيضاً تشبه بالنساء، 
  بعض الرجال بالنساء؟تشبه 

  وليس عجيبـاً أن النـساء ترجلـت        
  

ــث ا   ــن تأني ــبولك ــال عجي   لرج
  

حتى فرق بينه وبين المرأة، يعني يوجد مع األسف الشديد بل في أوساط المسلمين من إذا رأيته ال تجد أدنى 
 وهو ذكر خلقه اهللا ،من يستعمل بعض الهرمونات التي تبرز الثديفي بعض المجتمعات اإلسالمية أنه وجد 

   .ثل هؤالء مع األسف الشديدذكراً، كمله وشرفه، وقد كمل من الرجال كثير لكن وجد م
بما تختص به بما يختص به الرجال دخلت في اللعن، وإذا تشبه الرجل وعلى كل حال إذا تشبهت المرأة 

تشبه الرجل بالمرأة من المسلمين والمرأة وإذا كان التشبه  ،فلنكن على حذر ،النساء دخل في هذا الوعيد
 وهو حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب فكيف بالتشبه بأعداء المسلمة بالرجل من الرجال يدخل في هذا اللعن

 بأعداء اهللا وأعداء دينه من الكفار، ومع األسف أننا نجد بعض المسلمين من يحاكي الكفار في !؟المسلمين
بعض البلدان إذا دخلتها ال تفرق بينها وبين بالد جميع تصرفاته، بل يوجد في بعض المجتمعات اإلسالمية 



 من كان قبلكم حذو القذة بالقذة نسنعن لتتب((واهللا المستعان، وهذا من استحكام الغربة التي نعيشها، الكفار، 
فلنحذر من هذا أشد الحذر، يوجد في نساء المسلمين من يتشبه  )) لو دخلوا جحر ضٍب لدخلتموهحتى

 نسأل اهللا السالمة ، التشبهتعج بمثل هذه الصنوف المؤذية القذرة مناألفراح وقصور  ،بالكافرات والفاجرات
والعافية، وكل هذا شعور بالنقص، وإال فلو اعتز المسلم بدينه ذكراً كان أو أنثى لكان في غنية عن مثل هذه 

  . واهللا المستعان،التصرفات التي تحطّ من قيمته في الدنيا قبل اآلخرة، وأما في اآلخرة فله هذا الوعيد
  : -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا  :  قال-رضي اهللا عنه-ريرة عن أبي ه :الحديث الرابع والستون

  . ]رواه البخاري[  ))أنزل له شفاء ما أنزل اهللا داء إال ( (
قد يعلمه  لكن ك؛ له شفاء بال ش))اء إال أنزل له شفاءما أنزل اهللا د(( :هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة
 ولذا ال ييأس من أصيب بأي ))علمه من علمه وجهله من جهله((س، بعض الناس، وقد يجهله أكثر النا

 ورقى ،من هذا المرضأن يشفيه  وسأله بصدق ،-جل وعال-، فإذا توكل على اهللا مرٍض كان من الشفاء
ا ونُنَزُل ِمن الْقُرآِن م{ :يقول -جل وعال-بالرقية الشرعية المعروفة بشروطها شفاه اهللا وعافاه، واهللا نفسه 

هذه بيانية، فالقرآن كله ) من( أن :من يقول من أهل العلم )من القرآن( ]سورة اإلسراء) ٨٢([ }هو ِشفَاء ورحمةٌ
فمن القرآن ما هو أحكام، ومنه ما هو عبر ومواعظ، ومنه ما هذه تبعيضية، ) من( أن :شفاء، ومنهم من يقول

تبعيضية، والقول ) من(ل به جمع من أهل العلم فتكون شفاء، وهذا القول قاهو قصص وأخبار، ومنها ما هو 
فإذا  ]سورة فصلت) ٤٤([ }قُْل هو ِللَِّذين آمنُوا هدى وِشفَاء{  شفاء، علينا أن تستشفي بالقرآن،اآلخر أن كله

ِإذَا و{ وأنه ال شافي إال هو ،-جل وعال-واستشفى بالقرآن معتقداً أن الشفاء بيد اهللا حقق اإلنسان الوصف 
التي اضطرد نفعها فال بأس، وإن باشر بعض األسباب العادية  ]سورة الشعراء) ٨٠([ }مِرضتُ فَهو يشِْفيِن

السرطان الخبيث  فال ييأس المريض بأي مرٍض كان حتى المرض )) وال تتداووا بحرام،تداووا عباد اهللا((
حتى ع األمراض، يم تعم جميع األدواء وج النفي نكرة في سياق))ل اهللا داءما أنز((حديث يتناوله، هذا ال

جميع ما من شأنه شأنه شأن جميع ما من شأنه أن يعلم، هذا  لكن كونه يخفى على كثيٍر من الناس السرطان؛
عند بعض الناس دون بعض، وقد يخفى على كثيٍر من الناس، وقد يحجب عنه أكثر علم يكون علمه أن ي

 خلقه، ومنه هذا المرض، فعلينا أن -جل وعال-الناس، ويفتح اهللا على يد بعض خلقه فتحاً ينفع به اهللا 
وإذا  ، ونصدق اللجأ فهو كاشف الكروب، وهو مزيل الهموم،-جل وعال-نستشفي بالقرآن، وأن نلجأ إلى اهللا 

وأن هذه  ، وهو المسبب،-جل وعال-بيد اهللا ض األسباب من غير اعتماٍد عليها، نعلم أن الشفاء باشرنا بع
 وقد تتخلف كغيرها من األسباب، وقد يوفق ،ترتب عليها آثارهايتنفع، قد والعقاقير هي مجرد أسباب األدوية 
، حتى صاحب العلم الشرعي قد يهم كغيره  ووصف العالج النافع، وقد ال يوفق،،لفحص المرض بدقةالطبيب 

ألن الكل بشر، واهللا المستعان، ونعنى  ؛الحقبخالف  ويفتي بخالف الحق، وقد يقضي ،يهم في بعض المسائل
 والعسل ، مثل الحبة السوداء،-عليه الصالة والسالم-بالعالج النبوي والطب النبوي الذي صح عن النبي 

، وكتاب -عليه الصالة والسالم-ت آثارها، ثبتت األخبار بها عن المعصوم والعود الهندي وغيرها، هذه ثبت
من بن القيم حافل بمثل هذه األدوية، وكثير من األدوية تجريبية ثبت نفعها بالتجربة، والعالج الطب النبوي ال



جل -ومنهم من يرى أن التسليم هللا  هو أفضل من تركه، :يختلف فيه أهل العلم، منهم من يقولالمرض 
   .وأقوى فهو أفضلأدخل في التوكل  واالعتماد عليه -وعال

 ال أعلم سالفاً "ال أعلم سالفاً أوجب العالج": -رحمه اهللا تعالى-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وعلى كل حال 
 غلب على يعني أحداً من السلف أوجب العالج، وعلى هذا ال يالم من رفض أن يذهب إلى األطباء، ولو

األلف الذين يدخلون الجنة  يشفى على يديهم، على كل حال إذا صبر واحتسب، وحديث السبعين الظن أنه
وال يتطيرون وال يكتوون (( ال يطلبون من يرقيهم، ))وال يسترقون(( :ب معروف، فيهبغير حساب وال عقا
من زها إال أن  وال خالف في جوا، مع أنها شرعية ومباحة ال يباشرون هذه األسباب))وعلى ربهم يتوكلون

ا ترتب على هذا التوكل أمور تخدش التوكل  اللهم إال إذ،ن مباشرة هذه األسبابمعظم توكله كان أفضل م
أنا ال أروح أبشركم  :البيت يقولفي  لكن من عاده ؛ وال يدخل المستشفيات،يعني شخص ال يراجع األطباء

ال يا أخي أنت تروح المستشفيات أسهل من  به، باهللا وثقتي وأنا ارتباطي ،وال أبي مستشفياتإلى األطباء 
  .ي إلى المخلوقين واهللا المستعانككالمك هذا، إذا كان يشت

  : -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا  :  قال-رضي اهللا عنه-عن أبي قتادة  :الحديث الخامس والستون
 وإذا  ، ث به إال من يحبحدكم ما يحب فال يحد فإذا رأى أ، شيطان والحلْم من ال ، اهللا يا الصالحة منالرؤ ( (

  )) تضره ، وال يحدث بها أحداً، فإنها لن ولْيتْفُْل ثالثاً ، ذ باهللا من شرها ومن شر الشيطانيكره فليتعو رأى ما
   .] متفق عليه[

 الصالحة الرؤيا((: -عليه الصالة والسالم-في هذا الحديث الصحيح عن أبي قتادة الحارث بن ربعي يقول 
 -عليه الصالة والسالم-، وأول من بدئ به النبي -جل وعال- الرؤيا الصالحة الصادقة من اهللا ))من اهللا
أو ما والرؤى جاءت مثل فلق الصبح، فكان ال يرى رؤيا إال  ،مطابقة للواقعتأتي في النوم الصادقة الرؤيا 
أو يكف عن شر فهذه رؤية صالحة، أما إذا كانت  ،إن كان مرتباً منتظماً واضحاً يحث على خيرالنائم يراه 

يطلب ة هذه فالصالحال قيمة لها،  فهي من تالعب الشيطان، ،من آخرهاما أولها أو ال يدرى  ،مخيفةمختلطة 
يتعوذ باهللا من شرها فل(( ،ما جاء في هذا الحديثتعبيرها، ويرجى تحققها بخالف األضغاث مثل هذه عالجها 

ومع األسف أنه ظهر األيام األخيرة ئٍذ يكون ال أثر لها،  هذا العالج، وحين))فل ثالثاًليتومن شر الشيطان و
ما رآها أحد، بأمور واختبر  فعبرها، واختبر بأموٍر لم تُر ،يعبر الرؤى ويعبر األضغاثمن يعبر كل شيء، 

ال شك أن ، اختبره بعض الناس فعبر ما عنده مشكلة، وال شك أن االسترسال في مثل هذا غير محمود
فية، والكذب في الرؤيا  العاوهذا كذب نسأل اهللا ،لم تحصل لهألنه كذب وادعى رؤيا  ؛المختبر ارتكب محرماً

فعلى  لكن أيضاً هذا الذي يعبر كل شيء ال يأمن الزلل والخطأ ه شديد، كلف أن يعقد بين شعيرتين؛أمر
   . واهللا المستعان،اإلنسان أن يتورع ويتحرى ويتثبت

وحثه على االزدياد من الخير  لتثبيت المؤمن -جل وعال- مصدرها من اهللا ))رؤيا الصالحة من اهللال((
 وقد يرى ما فيه تحذير له أو لغيره، فينتفع ،له أو لغيرهوالكف عن بعض ما يضره، وقد يرى ما فيه بشرى 

ن الذي يريد أن يغيض المسلم، بهذه الرؤيا وينتفع بها غيره، وأما الحلم فهو من الشيطان، مصدره من الشيطا
فإذا رأى أحدكم ما يحب من الرؤيا الصالحة فال يحدث به إال من يحب، ال يعرض هذه الرؤيا إال على محٍب 



لعدم تحققها، يسعى يحرف هذه الرؤيا بتأويلها التأويل الخاطئ أو  ألن غيره ال يؤمن في أن ؛مشفٍق ناصح
 يعني من شر )من شرها( ومن شر الشيطان الذي هو مصدرها، ،هافليتعوذ باهللا من شروإذا رأى ما يكره 

 ظويغتاالعدو  لئال يفرح ؛ وال يحدث بها أحداً، ينفث عن يساره ثالثاً، وليتفل،ومن شر مصدرهاأثرها عليه، 
 بعض ، وال يكون لها أثر، وحينئٍذ ال تضره، والرؤيا إذا أولت يخشى من وقوعها،وقد تؤول له ،الصديق
 قبل -عليه الصالة والسالم- كامل، كمل في حياته -وهللا الحمد-د يرتب عليها أحكام شرعية، والدين الناس ق

وبعض الناس يستدل ببعض األحاديث ] سورة المائدة) ٣([ }الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي{ وفاته
 طاف بي وأنا نائم :بن عبد ربه لما رأى قالبن زيد الً، حديث عبد اهللا مثالتي ثبت فيها أحكام كحديث األذان 

رأى هذه الرؤيا، هذه الرؤيا  وكذلك عمر ، إلى آخر األذان...اهللا أكبر اهللا أكبر، اهللا أكبر: رجل فقال تقول
 أو فالن ، وبعض الناس يستدل يتوسع إذا رأى فالن-صلى اهللا عليه وسلم-اكتسبت الشرعية من إقرار النبي 

 وأسوأ من هذا من ، وأثبت به الحكم، وبعضهم يصحح ويضعف من خالل الرؤى،سأله عن حكم شرعي
  .من أحدإلى مزيد والدين كامل شامل ليس بحاجة كما يحصل لبعض المنحرفين، ويضعف بالمكاشفة، يصحح 

-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا  :  قال-رحمه اهللا-عن علي بن الحسين  :نالحديث السادس والستو
 جه عن أبي هريرة، ورواه الترمذي ورواه ابن ما ، رواه مالك وأحمد[  ) )المرء تَركُه ما ال يعنيه من حسن إسالم ( (  : 

  .] عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة
م المرء من حسن إسال((في هذا الحديث المخرج في الموطأ والمسند والسنن وغيرها من دواوين اإلسالم، 

 هذا عند أهل العلم -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  عن علي بن الحسين قال))تركه ما ال يعنيه
  . يسمونه مرسالً-عليه الصالة والسالم-وما يرفعه التابعي إلى النبي  ، ألن علي بن الحسين تابعيمرسل؛

ــشهورِ  ــى الم ــابع عل ــوع ت   مرف
  

ــ   ــده بـ ــل أو قيـ   الكبيِرومرسـ
  

 ورده جماهير العلماء، رده جمهور العلماء للجهل ، وأبو حنيفةاحتج به مالكضعيف،  عند الجمهور والمرسل
احتمال أن يكون تابعي آخر، وهذا التابعي اآلخر أن يكون علي بن الحسين رواه عن بالساقط، احتمال 

  .ضعيفاً، هذه حجة من رد المراسيل
  ــان ــذا النعم ــك ك ــتج مال   اح
ــاِد ــاهر النقـــ   ورده جمـــ

ــالوصــ ــنهم نق ــد ع       احب التمهي

ــوا     ــا ودانـ ــه وتابعوهمـ   بـ
ــنادِ  ــي اإلس ــساقط ف ــل بال   للجه

ــاب أ ــدر الكت ــسلم ص ــالوم   ص
  
  

رد المراسيل، وهذا منهم، إال أنه مروي عند الترمذي من المقصود أن الذي استقر عليه القول عند أهل العلم 
بين أهل  والمسألة خالفية ،رسالأبي هريرة فهو موصول، وحينئٍذ يكون فيه تعارض الوصل مع اإلحديث 

 هذه مسألة ال نطيل ؟ هل يقبل يرجح المرسل أو الموصول، أو األكثر أو األحفظ، أو ما ترجحه القرائن،العلم
 ))من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه((في ذكرها، وعلى كل حال معنى الحديث صحيح، معناه صحيح، 

أن يصرف عن عمٍل مشروع، يعني كون اإلنسان يتدخل في أمور ال ل أقل األحواألن االشتغال بما ال يعني 
من بيته كذا، وش يعني كالمه؟ هي طلع بنى بيت بكذا، و وفالن صنع كذا، وفالن ،تعنيه، فالن فعل كذا



 لكن إذا لم لغيره دخل في حديث الدين النصيحة؛ النصيحة مجرد أخبار؛ لكن إذا تضمن هذا التدخل محض
  .فضولوهذا ال شك أنه من الئدة أقل األحوال أن ينشغل به عما يعنيه، يترتب عليه فا

 أن رسول  : ن جدهعن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه ع :الحديث السابع والستون
   . ]رواه الترمذي[  )) ما نَحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن ( (  :  قال-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

  .هذا الحديث عند الترمذي
في أدب  باب ما جاء ،ضعيف، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البر والصلة :عفا اهللا عنك يقول: طالب

  .الولد، وأحمد في المسند
  .أنه ضعيف...... هو هذا 

  . يا شيخ قال على الترمذي هذا عندي حديث مرسلناهيقول : طالب
 والمنهج الصحيح ،على الدين الحقضعيف وال شك أن تربية األوالد على كل حال الحديث ضعيف، الحديث 

والد ولده من نحٍل أفضل ما نحل ((معناه صحيح،  يعني من حيث المعنى ، ويقدم إليهم،من خير ما يهدى إليهم
 -جل وعال-أوامر اهللا حترام  كونه يربي ولده ويؤدبه على األدب الشرعي باحترام الكبير، ا))من أدٍب حسن

ويهدى ويعطى للولد، وكل من أوامر رسوله ويؤدبه األدب الشرعي ال شك أن هذا من أولى ما يقدم و
 مجتنباً لألخالق الرذيلة السافلة، كل يتمنى هذا ،متخلقاً باألخالق الفاضلةالمسلمين يود أن يكون ولده مؤدباً 

 حتى يفلت  على ولده إلى أن يترك أدبهلشفقةالكن كثير من الناس يتقاعس إذا جاء العمل والتطبيق، قد يحمله 
ويكون وباالً عليه وعلى مجتمعه وعلى أمته وهذه الشفقة أبداً ليست شرعية، هذه الشفقة التي تحمل من يديه 

يؤمن المستقبل كما يقال، تجد اإلنسان أو تربية ما تربية البدن وليست التربية شرعية، على اإلهمال ليست 
 فإذا تخلف عن الدراسة يوماً أو عن المذاكرة أو عن حل الواجبات أو عن القيام ،يحرص على الدراسة لولده

 لكن أين هذا الرجل من االهتمام بصالة الفجر لولده؟ هل هذا باهللا عليكم أدب ؛بالوظائف يغضب غضباً شديداً
وفق وشواهد أمور دينه، مثل هذا لن ي وأهمل ،حسن؟ ال واهللا، ومثل هذا لن يوفق إذا عني بأمور دنياه

  .نصوح ومن عليه بتوبٍة ، بلطٍف-جل وعال-إال إذا تداركه اهللا كثيرة، األحوال 
صلى اهللا عليه -  قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-عن أبي موسى األشعري  :الحديث الثامن والستون

  وإما أن إما أن يحِذيك ك فحامل المس ، كحامل المسك ونافخ الِكير الصالح والسوءالجليس  مثل ((   : -وسلم
  )) ريحاً خبيثة  وإما أن تجد منهأن يحرق ثيابك إما   ونافخ الكير ، نه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبةتبتاع م

   . ]متفق عليه[
صلى اهللا - قال رسول اهللا : قال-رضي اهللا عنه-أبي موسى عبد اهللا بن قيس األشعري هذا الحديث حديث 

الجليس الصالح له وإما سيء، صالح  الناس صنفان إما ))ل الجليس الصالح والجليس السوءمث((: -عليه وسلم
مثل، فمثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، مثل، والجليس السيء والسوء له 

  ال شك؟افخ كيروهذا من اللف والنشر المرتب، ولك الخيار، هل تريد أن تجلس عند حامل المسك أو عند ن
 ألنه الجو حار، والشرارة متطاير يحرق ؛مل المسك، ويبتعد عن نافخ الكيرذي عقٍل سوي يفضل حاكل أن 

فخير على خير، أقل  وأما حامل المسك ، والرائحة كريهة، والدخان يزكم األنوف، ومن كل وجه،الثياب



عليه الصالة -ا الطيب، وقد حبب إلى النبي  ألن مما يسر في هذه الدني؛األحوال أن تبتاع منه شيئاً يسرك
 وإما أن تبتاع منه ، إما أن يعطيك هدية،يكيحذ فحامل المسك إما أن من الدنيا النساء والطيب، -والسالم

إما أن يحرق الثياب من هذا الشرر  رونافخ الكيبالمقابل دراهم، وأقل األحوال أن تجد منه ريحاً طيبة، 
  وهكذا الجلساء،  ،وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة، لن تسلم ،الشرر إلى الجلد فيحرقهالمتطاير، وقد يخلص هذا 

}منْهع نَاكيع دلَا تَعو ههجو ونِريدي ِشيالْعاِة وم ِبالْغَدهبر ونعدي الَِّذين عم كنَفْس ِبراصسورة ) ٢٨([ }و
 مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أهل الذكر أهل الفضل أهل هؤالء هم الجلساء الصالحون، ]الكهف

الخير أهل االستقامة الذين أقل أحوالك أن ال تزاول ما يغضب اهللا في مدة مكثك معهم، هذا أقل األحوال، وإذا 
 عن شيٍء وغفلت عنه ذكروك هؤالء خير على خير، بخالف الجليس اهللا معهم، إذا نسيتذكروا اهللا وذكرت 

نه،  صرفك، فمثل هذا يبتعد ع-جل وعال-طك، وإذا ذكرت اهللا السيء الذين إن أردت عمالً صالحاً ثب
واإلنسان يحرص على ما ينفعه في أمور دينه ودنياه، فالجليس السيء لن يقدم إال ما يضر في الدين والدينا، 

والجليس السيء متطلبات الجنة، من واألمر بمجالسته الجليس الصالح و ،والجليس الصالح يقدم لك ما ينفعك
أو من دواعي  وقد تقع في بعض المحرمات من متطلبات ، وعن طاعة اهللا،تغفل بسببه عن ذكر اهللالذي 

وأسباب النار، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، ولذا تجد بعض األخيار وهو محسوب على 
لماذا صار طيب المعشر؟ ألنه طيب المعشر،  ،ء اهللا خفيف فالن ما شا:تجده يأنس بفالن، يقولطالب العلم، 

 لكن ا خفيف ما شاء اهللا؛، هذ، وإن كان خطأفي كل ما تقول وما تفعل ويؤيدك ،يقدم لك ما تشتهيه وتحبه
 لكن ثقيل على ؛ وحث على الخير، الجنة حفت بالمكاره، تجد بعض الناس نعم صالح وطيب وذكر؟العاقبة

وهو من خيار واحد إذا جاك ، نسأل اهللا العفو والمسامحة، ا يحسه اإلنسان من نفسههذكثيٍر من النفوس، و
 ال شك أن هذه رسمية يا أخي الواحد ما يقدر يستأنس وال ينبسط،على الكالم، الناس صارت الجلسة رسمية 

الخير بمن يضحكك والذي يدلك على تأنس يعني أنت األمور تحتاج إلى عالج، هذا خلل، خلل بال شك، 
 ويكفنا ، يدلنا على الخيرنحرص على منلاهللا يعفو ويسامح، ف جلسة رسمية، هذا واقع كثير من الناس :تقول

ون وأهل الفكاهة ال ينفعونا بشيء، جيانا، أما أهل الهزل وأهل المويقدم لنا ما ينفعنا في ديننا ودنعن الشر، 
 يمزح -عليه الصالة والسالم-نا فيه فسحة، النبي يعني دين ، ترك لنا فرصة-وهللا الحمد-ويبقى أن الدين 

لكنه ال يقول إال حقاً، فإذا تخلل الجلسات الطيبة النافعة المفيدة شيء من المرح والمزح الخفيف هذا ال بأس 
ال نقول إال حق، وال نتعدى على غيرنا، وال وال نكذب،  والمنة، على أ-وهللا الحمد-به، ال يضيق به ديننا 

  . واهللا المستعان،شيء مما يستلذ ويطاب من االستطالة في أعراض الناسمنا يدخل في كال
  : -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا  :  قال-رضي اهللا عنه-عن أبي هريرة  :الحديث التاسع والستون

   . ]متفق عليه[  ) )جحٍر واحٍد مرتين ال يلْدغ المؤمن من (( 
أوقعك في ما ال تحب ال تعد إليه مرة  ألمور معقولة، كل أمرمثال محسوس تمثيلي، هذا نعم هذا الحديث 

عليه - دعه واتركه، ولذا قال النبي -جل وعال-ثانية، أبداً، وكل تصرف أوصلك إلى ما ال يرضي اهللا 
ه شيئاً ينفعه فإذا فيواحد مرتين، نعم أدخل يده في الجحر يريد  ال يلدغ المؤمن من جحٍر -الصالة والسالم

ذهبت إلى مكان وجدت فيه ما يده مرة ثانية في الجحر نفسه؟ ما يمكن، وهكذا، إذا  هل يمكن أن يدخل ،حية



ك، هذا ال تعد إليه مرة ثانية، وجدت فيه ما يعوقك عن خير الدنيا واآلخرة ال ترجع إليه مرة ثانية، يسوؤ
ستدرج مرة ويقع في ورطة ثم يستدرج ثانية حذراً غاية الحذر، ما هو يكيساً فطناً المؤمن فينبغي أن يكون 
فعلى المسلم أن هذا تغفيل، ثالثة افق ويروح ويقع في هلكة، ويستدرج ويوونفس الطريقة بنفس األسلوب 

  . ويحرص على ما ينفعه،لهذه األموريكون فطناً 
يا  ( (  : - عليه وسلمصلى اهللا- قال رسول اهللا  :  قال-رضي اهللا عنه-عن أبي ذر الِغفاري  :الحديث السبعون

  . ]رواه البيهقي في شعب اإليمان[  )) عقل كالتدبير، وال ورع كالكفّ، وال حسب كحسن الخلق أبا ذَر، ال
ال عقل ((وهذا أيضاً حديث أبي ذر جندب بن جنادة حديث فيه كالم ألهل العلم والمرجح ضعفه أيضاً، 

ضعيف مرفوعاً  ألنه ؛ يعني جمل أشبه ما تكون بالحكم)) الخلقوال ورع كالكف، وال حسب كحسنكالتدبير، 
كالتدبير، التدبير التخطيط، اآلن ما هو على مستوى الدول ، ال عقل -عليه الصالة والسالم-إلى النبي 

 أسرة متوسطة راتبهم :مناسب متوسط قلالتخطيط أساس التنمية، اإلنسان إذا كان موظفاً ومرتبه  :يقولون
وقسمت على أيام الشهر في يوم كذا، ميزانية، مثل ميزانية الدولة  ،هذا الراتبودبرت  إذا رتبت خمسة آالف،

ما عنده من اليوم ما تغاب شمس  لكن بعض الناس يطلع راتبه اليوم  يستمر إلى آخر الشهر بدون حرج؛تجده
مة، فعلى التدبير هذه حك؟ ال عقل كاء المعدمين، هل هذا من العقلفي حكم الفقرشيء، ويستمر طول الشهر 

جعل لنوائبه ولضيوفه شيئاً يدخره، وي ، ويحتاط لنفسه،يقسم أموره ،رهواإلنسان أن يوازن أموره، يوضب أم
إما إفراط وإما فالناس  ]سورة الحشر) ٩([ }ومن يوقَ شُح نَفِْسِه{ يقصر على نفسه وال يبخل وال يشح، وال

ى من يوم كذا تاريخ كذا إل مدرس، درس أربعين سنةتوفي شخص ة واقعوهذه حاصلة بعض الناس تفريط، 
وفاته فوجدت رواتبه من أول شهر، راتب كل شهر مربوط بحبل، كل شهر إلى وفاته، بدون نقص وال هللة 

في البيت، يوم توفي واهللا ما نقص شيء أبد، هل هذا  ويدفن مكتوب على كل شهر شهرهكبيرة علب في 
 ال كهرب وال ماء، ما ،وعايش في بيت حالته حالة وال تزوج ،لناس ويسألهم وال أسرةتدبير؟ يعيش يتكفف ا

إخوانه يرثه والرواتب كل راتب بحبل مكتوب شهر كذا وفي العلبة، ولما توفي وجدوه،  شيء،في عنده 
مها يهدى إلى عمثالً في األسرة بنت  هناك عادات إذا تزوج دهوجدوا الرواتب كلها موجودة، ووجدوا عن

 بعدد بنات األخوة، هل هذا يقبله ،مركومة أكلتها األرضةبشناط ووجدوا هذه البشوت مشلح، بشت، عباءة، 
راتبه ريال، ولذلك ال بد  الذي ما تغاب الشمس وعنده من :انيعقل؟ بل هل هذا يتصوره عقل؟ وبالمقابل الث

الَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك والَ تَبسطْها و{ ظيم، وال أفضل من التوجيه اإللهيمن التدبير، ال بد من التن
طرفي نقيض، واحد زمالء اثنين على ملوم كل يلومك،  ]سورة اإلسراء) ٢٩([ }كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوما محسورا

  صاٍك على نفسه:لثاني وا،الراتب األيام اللي حولهمبذر وواحد شحيح، المبذر صحيح أنه يستأنس إذا طلع 
سلف تقترض واهللا أني أرحمك، تتمستأنس ومبسوط ال جيت  واهللا أنا غابطك : يقول لزميلههذا الشحيح

، تجد أمورهم الناس، إما كذا وإما كذا، لكن قلة من الناس الذين لديهم العقل المدبرصحيح هذا واقع كثير من 
   .يسأل الناسما يروح  لكن ما يخالف؛ يوفر شيء ما عليه نقص، قد الالشهر ماشية، يعني إلى آخر 

جاءك في  تتركها، هذا تأخذهاتدري  ال ورع كالكف، رأيت هذه المادة ))ال عقل كالتدبير، وال ورع كالكف((
أو لم مقابل هذا المصروف ، شاك فيها هل أنت بالفعل عملت مصروفة لك وفيه دارهم ،مسير فيه اسمك



 من غير طلب وال استشراف وال  جاء: وتقول، وال تؤول نفسك، عن هذا الورع أنك تترك، تكف؟تعمل
 : ألن هذا الذي يأتي في مسير باسمك في مقابل عمل هو مشروط بهذا العمل، ال تقول؛هذا غيرشيء، 

فإن كنت قمت بهذا  ألنه مقرون بهذا العمل، ال، هذا يختلف تماماً؛جاءني من غير طلب وال استشراف، 
   .الكفإال فال، وحينئٍذ الورع العمل تستحق و

ابن فالن أو من بأنه  هذا الذي يمكن أن يمدح به الشخص، ال يمدح الحسب،هذا  ))وال حسب كحسن الخلق((
إنما يمدح بحسن خلقه، وحسن تعامله مع الناس، احترامه للكبار،  ،القبيلة الفالنية أو العالنية وهو ناقص
 تعاملهم مع الناس على قدر عقولهم ومستوياتهم، هذا ال شك أنه هو رحمته للصغار، إنزال الناس منازلهم،

  .الذي يمدح به الشخص
،  يا رسول اهللا : جاء رجل، فقال" : قال-رضي اهللا عنه-عن أبي هريرة  :الحديث الحادي والسبعون

  . ]رواه البخاري[  )) ال تغضب((  :  فقال ، ثم ردد مراراً )) ال تغضب((  :  فقال . أوصني
خلق ذميم يحمل صاحبه على التصرفات التي إذا عاد إلى رشده ندم عليها، وكم من شخص ملكه الغضب 
تصرفاً أوقعه في حرٍج طيل حياته، تكلم على شخص بكلمة، اعتدى على آخر بضرب، فتصرف الغضب 

ال (( :-معليه الصالة والسال-هذه النصيحة الغالية من النبي  بسبب الغضب، لق زوجته، أفسد مالهط
 أوصني يا رسول اهللا، كأنه ما اقتنع بهذه الوصية، ))ال تغضب(( :ثم ردده مراراً أوصني فقال ))تغضب

ألن اإلنسان إذا غضب ال شك أنه يفقد  ]رواه البخاري[ ))ال تغضب(( :يعني ال تغضب وش غيرها؟ فقال
المقتضي للقصاص القتل فما وجد يودي بحياته، وقد يتصرف تصرفاً  ويتصرف تصرف يالم عليه، ،التوازن

 لكن في حال الغضب وحضور الشيطان  أحد يقتل آخر وهو يضحك، ما يمكن؛ما تجدإال بسبب الغضب، 
 وصفة قبيحة تجر على ،يحصل القتل، وقل مثل هذا في االعتداء بالضرب وغيره، فالغضب خلق ذميم

نالحظ من الناس أنا جبلت على هذا و: ئلاق  لكن قد يقولتجر صاحبها إلى ما ال تحمد عقباه؛ أو ،صاحبها
نفسه على هذا  لكن عليه أن يكظم، والخلق بالتخلق، والصبر بالتصبر، فإذا جاهد من هو سريع الغضب؛

منه يتنصل جبلي مفطور عليه الشخص ال يستطيع أن  ما هو :والغرائز كلها منها، -جل وعال-أعانه اهللا 
  . يعين الشخص إذا لجأ إليه بصدق-جل وعال-والتطبع، واهللا وهو قسم منها كبير مكتسب بالتخلق 

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا بن مسعود  :الحديث الثاني والسبعون
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه : فقال رجل ))ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرٍة من كبر((: -وسلم

  .]رواه مسلم[ ))ط الناس وغم،بطر الحق الكبر إن اهللا جميل يحب الجمال،((: سناً فقالحسناً ونعله ح
أشد  -عليه الصالة والسالم-ر منه النبي وهذا أيضاً خلق ذميم، مشين، وهو الكبر نسأل اهللا العافية، حذ

 ال شك أن هذا  وهذا من نصوص الوعيد،))ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرٍة من كبر((التحذير، 
 ،الشخص إلى أن يرد الحقب قد يصلشيء من الكبر، وال شك أن الكبر داخل قلبه وعيد شديد بالنسبة لمن 

 ما هو دونومن الكبر وحينئٍذ يكون الحديث على بابه، ال يدخل الجنة مثل هذا،  ،ومحادةًعناداً ويبطر الحق 
أقل مما يرده بالكلية، هذا أمره لى حٍد يبطر الحق فلكنه ال يصل إ ؛ويحتقر الناسقلب اإلنسان يخالط ذلك 



 خصلة ذميمة،وهذه  ، ألن احتقار الناس يتضمن العجب والغرور، اإلعجاب بالنفس، وشأنه عظيم أيضاً؛سبق
  .وأثره على دين العبد بالغ وكبير

  والعجب فاحذره إن العجب مجترفٌ    
  

  أعمال صاحبه فـي سـيله العـرمِ         
  

ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرٍة من ((احتقار الناس، بالنفس  الزم العجب  ومن،العجب شأنه كبير
 وال ،يقون رؤيته وال يط،مقتون المتكبريوعموماً الناس كلهم قاطبة والعافية، السالمة  نسأل اهللا ))كبر

قد يحمل بعض ال شك أن مثل هذا  "يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةيحب أن إن الرجل ":  فقال رجل،مجالسته
هذا يحتقر الناس، فارهة وإال لبس بشت جديد وإال ركب سيارة النفوس الدنيئة على الكبر، لبس ثوب حسن 

ال  ومع ذلك ، وقصراً منيفاً،فارهةوسيارة  ، وبشتاً جميالًيلبس ثوباً حسناً ونعالً حسنة، لكن قد نوع من الكبر؛
إن اهللا جميل يحب ((نعمة المال الصالح للرجل الصالح، ط الناس حقوقهم، هذا مغ وال ي،يتكبر على الناس

هل من مقتضى ذلك أن تثبت  ، وبأنه وتر، وبأنه طيب، بأنه جميل-جل وعال-فاإلخبار عن اهللا  ))الجمال
 هذه إخبار، :يعني من األسماء الحسنى أو نقول الطيب؟ الوتر؟ الجميل؟ :؟ يقال-جل وعال-هذه أسماء هللا 

ن أهل العلم من أثبت  فضالً عن كونه يثبت فيها اسم، المسألة موصفاًوسع من أن يثبت فيها ودائرة اإلخبار أ
ه الطيب، ، وأثبت من أسمائ-جل وعال- أضافها إلى اهللا -عليه الصالة والسالم- ألن النبي هذه األسماء؛

، ودائرة -جل وعال- عن اهللا لكن الذي يظهر أنها أخبار ؛هفأثبتوه من أسمائ ))إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً((
ويلزم من احتقارهم التعدي عليهم بأخذ احتقار الناس،  ))ط الناسموغ ،الكبر بطر الحق((اإلخبار أوسع، 

  .أموالهم، واالستطالة في أعراضهم وغير ذلك
- قال رسول اهللا :  قال-ارضي اهللا عنهم-عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص : الحديث الثالث والسبعون

  .]رواه مسلم[ )) وقنّعه اهللا بما آتاه،كفافاً ورزق ،من أسلمقد أفلح ((: - اهللا عليه وسلمصلى
 ألن ا ويعبر عنها بكلمٍة واحدة أبداً؛ال يوجد غيرها يقوم مقامههذه الكلمة المفردة الفالح  ))قد أفلح من أسلم((

رة هو الفالح، كما أنه ال الدنيا واآلخ خيريبين يجمع الفالح هو الجامع لخيري الدنيا واآلخرة، األمر الذي 
هو الجمع بين خيري  بكلمٍة واحدة، كما قرر ذلك أهل العلم، هذا الفالح تقوم مقامها  بديلنصيحةال ٍةكلمل يوجد

هذا لن وحرم اإلسالم من أمور الدنيا ألنه مهما بلغ   واإلسالم رأس األمر؛))فلح من أسلمقد أ((الدنيا واآلخرة 
جل - ظاهراً وباطناً، ودان بالدين الذي ال يرضى اهللا -جل وعال-يعني انقاد هللا  ))أفلح من أسلمقد ((يفلح، 
قَد َأفْلَح { إلى مقر المفلحينبحيث يكون مآله من أسلم يفلح  ))ورزق كفافاً(( سواه، وهو اإلسالم، -وعال

ْؤِمنُونيعني في الدنيا))ورزق كفافاً((قره الجنة، صار مفإذا أسلم ومقرهم الجنة،  ]سورة المؤمنون) ١([ }الْم  ،
 بحيث يحتاج ،عن قدر الحاجة وال ينقص رزقه ،ال يزيد في أموال تشغلهكفافاً من غير زيادة وال نقصان، 

نسله  ويكفي ،ما يكفيهعنده من األموال  وبعض الناس ،الذي يكفيإلى ما في أيدي الناس، إذا رزق الكفاف 
كثير من الناس أموالهم ومع ذلكم يلهث وراءها، وراء الدنيا يبحث عن أخرى، ماليين، إلى قيام الساعة، عنده 

؟ إال إذا سلط هذا المال على ستفيد من القدر الزائد عن حاجتهإيش بيال حقيقة لها أرقام ال حقيقة لها، أرقام 
 العبودية، ما زاد على ذلك وهوتحقيق الهدف ويعينه على  أما إذا كان القصد ما يقيم أوده، هلكته كما سيأتي،

   . هكذا وهكذا يصرفه:ما سيأتي أن يقول بهوبال على صاحبه إال 



ودخله خمسة آالف بحيث إذا انتهى الشهر انتهى  ،رجل يكفيه في الشهر خمسة آالف ))وقنعه اهللا بما آتاه((
 والمن غير زيادة يه إن كان يكفلكن  الشهر الثاني كذلك، والثالث كذلك؛من غير زيادة وال نقصان، ثم 

، هذا  مليونأموال اآلخرين، هذا عنده  لكن اإلشكال إذا كان يتبع نفسهنقصان بحيث ال يحتاج إلى الناس؛
ألن الغنى  ا فقير؛ هذ-جل وعال-بما آتاه اهللا عنده مليونين، وهذا عنده عشرة، وفالن عنده كذا، إذا لم يقنع 

بهذه النعمة يرتاح، وإال ثم ماذا؟ لو كان من أغنى الناس حس هذا القلب الغنى وأإذا أودع غنا القلب، 
 ألنه يسعى وراء هذه الدنيا وثالث؟ وبعدين؟ هذا يستمر فقيراً؛ويتلهف، أعطي وادي من ذهب ويريد ثاني 

  . ألن الغنى غنى القلبنع بما آتاه اهللا هنا يكمل الغنى؛ لكن إذا قهث الفقير إذاً ما الفرق؟ ال فرق؛ويلهث كل
صلى اهللا -جاء رجل إلى النبي  "   :  قال-رضي اهللا عنه-عن أبي أيوب األنصاري  :الحديث الرابع والسبعون

إذا قمت في صالتك فصل صالة مودع، وال تَكَلم ((  :  فقال ،  يا رسول اهللا، ِعظْني وأوجز : فقال ،-عليه وسلم
  . ]رواه أحمد[ ) ) بكالم تعذر منه غداً، واجمع اليأس مما في أيدي الناس

إذا قمت في صالتك فصل صالة ((:  فقال-عليه الصالة والسالم-من النبي هذا يطلب موعظة مختصرة 
صل صالة مودع، والمودع يقبل على صالته، ال شك أنه إذا عرف أن هذه الصالة هي آخر ما يمثل  ))مودع

فإذا صلى صالة مودع ، ال بالخواتيم ألن األعمويحسنها؛ ال شك أنه سوف يتقنها -جل وعال-بين يدي ربه 
وال تتكلم بكالٍم ((، أنه لن يعود إلى الصالة مرةً أخرى ال شك أن ذلك يبعثه على إحسانها وإتقانهاواستحضر 

تحسب د من سالمة الكالم الذي تنطق به، بحيث ال تتكلم بكالٍم ال وتأك ،يعني حاسب نفسك ))تعتذر منه غداً
الكالم الباطل هو الذي يعتذر منه، وأما ر منه، وهذا معروف أنه في ى أن تعتذ ثم تضطر غداً إل،له حساب

  .وقل مثل هذا فيما يكتبالكالم الحق فال عذر منه، 
فال تكتـب بكفـك غيـر شـيٍء              

  

ــراه    ــة أن ت ــي القيام ــسرك ف      ي
 هذا :قلتفي الحساب ال تتكلم بكالٍم إال أن تحب أن تراه في صحفك، ما تتكلم بكالم ثم إذا دعيت ونوقشت 

 علق ))مما في أيدي الناسوأجمع اليأس ((فحاسب نفسك قبل أن تحاسب،  هذا كذا ما ينفع، ،زلت لسانالكالم 
 ما ينزل دراهم وإال -جل وعال- أن اهللا :إلى ما في أيدي الناس، نعم قد تقولوال تلتف  ،به وثق ،قلبك بربك

، هو الذي -جل وعال- والرزق بيد اهللا ،ؤالء الناس آالت شيء مما في أيدي الناس، هفيينزل قوت، ما 
، هو المعطي -جل وعال-رزقك بالتعامل معها، فاهللا يصرف القلوب لتعطيك ما تعطيك، أو تكون سبباً في 

 وهذا الغداء ، وهذا الكساء، وهذا الطعام،هذا المال إليك -جل وعال-نعم هؤالء أسباب، هذا سبب أوصل اهللا 
 هو -جل وعال-المحتاجين إذا دخل على تاجر فلم يعطه شيئاً المه، اهللا جل، وكثير من بسبب هذا الر

  .وسوف يغنيك عن فالن وفالنالمعطي، الجأ إلى ربك بصدق 
هل تنصرون  ( (  :  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن مصعب بن سعد أن النبي  :الحديث الخامس والسبعون

   . ]لبخاريرواه ا[ ) )  ؟ وترزقون إال بضعفائكم
 هذا الحديث الصحيح يدل على أن الرزق والنصر ))؟هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم((: هذا الحديث

وكم من أنهم هم السبب المؤثر فيه، الحديث على عكس ما يتصورون، األغنياء األقوياء الذي يتصوره 
تجده طيلة عمره قوي البنية، شديد  فانصب الرزق بسببه،فرزق مولوداً معوقاً  ابتلي بالفقر مدة طويلة شخص



البأس، يضرب في األسواق، يحضر األسواق مع أول الناس وال ينصرف إال آخرهم، ومع ذلك يعيش فقيراً، 
 فكثير من ))؟هل ترزقون إال بضعفائكم((ثم بعد ذلك يرزق بمعتوه أو أبله أو مقعد أو مشلول ثم يرزق، 

 ويضيق بهم ذرعاً، عنده أسر، وعنده كذا وكذا، ،فاء فيهم كثرةالناس اآلن يعاني من كونه يعول أسرة ضع
 ما ساق لك -جل وعال-يمكن أن اهللا لوال هذه األسرة، يا أخي ما تدري وش وضعك ويحتاجون إلى أموال، 

وكثير من الناس يضيق ذرعاً إذا ولد له ولد مشوه، وكثير من الناس والنساء على  بسببهم، هذه األرزاق إال
أو ناقص إذا تبين لدى األطباء أن الولد مشوه أو معوق تسأل عن اإلجهاض في حال الحمل صوص وجه الخ

 وأن تبذل كل ما ،، هو مصيبة من المصائب عليك الصبر واالحتساباالعتداء عليهالخلقة، ال يجوز بحال 
ق بسببه، وأيضاً  وقد ترز، عظيم-جل وعال-عند اهللا  وأجرك ،تستطيع في إنقاذ حياته كغيره من األسوياء

، يمكن النصر يكون  وأن وجودهم في المجتمع وبال،فاء الذين ينظر إليهم الناس نظرة ازدراءهؤالء الضع
والقوي، قوي البنية كثيراً ما يصابون باإلعجاب، وينسبون بعض النتائج إلى قوتهم، إلى التاجر  ألن بسببهم؛

 نعم ))؟هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم((لحديث قون هذا ا ال، ما تدري، لو يصد،حولهم وطولهم، ال
 وال يأوي إلى مال وال شيء، إنما عالقته وارتباطه ، ألنه ال يعتد بقوة؛-جل وعال-الضعيف قريب من اهللا 

بخالف من دخله غرور القوة والغنى، والغنى في الغالب أنه سليماً ومثل هذا في الغالب يكون قلبه  ،بربه
 وعن ،-جل وعال-لكن ال تلهيه عن شكر اهللا صحة ولذا يسأل اإلنسان ربه  ،القوة يطغي صاحبه، وكذلك

   .عن معرفة قدر نفسه، واهللا المستعان، واهللا أعلمعبادته، ويسأله غنى لكن ال يطغيه 
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


